
NOTË E MPJ TURKE MBI RREGULLAT E TRANSPORTIT TREGTAR NË 

TURQI GJATË PERIUDHËS SË COVID-19. 

 

QARKORE 
 

Për shkak të pandemisë Coronavirus (Covid19), kalimet nga portat tona kufitare janë pezulluar me 

shumë vende dhe hyrja e qytetarëve të shumë vendeve në vendin tonë është ndaluar. Sidoqoftë, në 

letrat rrethore të publikuara nga Ministria e Punëve të Brendshme, thuhet se, sidomos shoferet e 

kamionëve që janë të detyruar të hyjnë dhe të dalin nga vendi ynë, në mënyrë që të vazhdojë tregtia 

e jashtme, rregullat dhe procedurat që do të zbatohen në hyrje dhe dalje e personave përkatës do 

të përcaktohet sipas orientimeve të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Ministrisë së Tregtisë. 

Në këtë kontekst, duke përjashtuar hyrjet-daljet nga portat kufitare të Iranit dhe Irakut për qëllime 

të tregtisë ndërkombëtare (vetëm të huajt do të lejohen të dalin nga portat e përmendura me kushtin 

që ata do të lejohen të hyjnë), automjetet dhe drejtuesit që do të kalojnë vendit tonë, si dhe 

automjeteve dhe shoferëve që do të hyjnë / dalin nga vendi ynë do t'ju jepet leja e tranzitit me kusht 

që të përmbushen kërkesat më poshtë. 

 

 

A. Automjetet dhe Drejtuesit e mjeteve që do të hyjnë tranzit nga Turqia 

 

1. Në fushën e luftimit me Coronavirus, kontrolli shëndetësor i drejtuesit të automjetit do të kryhet 

nga njësitë shëndetësore dhe personi (personat) që tregojnë simptoma të sëmundjes së përmendur 

nuk do t'ju jepet leja e tranzitit. 

2. Automjetet që hyjnë do t'i nënshtrohen dezinfektimit. 

3. Të sigurohet që drejtuesit do të mbajnë maska gjatë pushimeve të tyre në vend dhe në çdo pikë 

ku mund të jenë në kontakt me persona të tjerë, dhe që ata të mbajnë në automjetet e tyre numrin 

adekuat të maskave, dezinfektuesve dhe furnizimeve ushqimore të mjaftueshme. 

4. Rrugët dhe vendet e pushimit ku do të kalojnë automjetet kalimtare do të përcaktohen nga 

autoritetet doganore dhe duke monitoruar të gjitha automjetet që do të kalojnë tranzitin përmes 

"sistemit të gjurmimit të automjeteve", do të sigurohet që ato të dalin nga kufiri më i largët porta 

brenda 36 orëve dhe nga portat e tjera kufitare brenda 24 orësh. (Këto kohëzgjatje mund të zgjasen 

deri në 48 orë nga autoriteti doganor përkatës, duke marrë parasysh kushtet e rrugës, kushtet e 

motit, intensitetin e punës në administratën doganore që duhet të dalë nga, etj.). 

5. Masat e nevojshme shëndetësore dhe të sigurisë do të merren nga Guvernatorët / prefekturat 

përkatëse në vendet e pushimit që do të përcaktohen nga autoritetet doganore. 

6. Do të merret nje vetdeklarim nga shoferët kalimtarë në Turqi në portat hyrëse tek njësitë e 

Ministrisë së Punëve të Brendshme, duke deklaruar se nuk do të bëjnë pauzë, të presin përveç 

situatave të detyrueshme dhe sipas ketij angazhimi, shoferi do të informohet për detyrimet dhe se 

ai do të dënohet në përputhje me Ligjin e Shëndetit Publik në Turqi nëse këto detyrime nuk 

përmbushen. 



7. Para se të jepet leja e hyrjes, do të sigurohet që automjetet që kalojnë vendin tonë do të pranohen 

nga vendi në të cilin do të dalin, dhe pas daljes së automjeteve nga vendi ynë, nëse nuk pranohen 

në vendin ku do të hyjnë, leja e këtyre automjeteve nuk do të miratohet. 

 

 

B. Shoferë të cilët do të hyjnë në Turqi 

 

1. Në fushën e luftimit me Coronavirus, kontrolli shëndetësor i drejtuesit të automjetit do të kryhet 

nga njësitë shëndetësore dhe personi (personat) që tregojnë simptoma të sëmundjes së përmendur 

nuk do t'ju jepet leje tranziti. 

2. Automjetet që hyjnë do t'i nënshtrohen dezinfektimit. 

3. Drejtuesit e automjeteve do të informohen se duhet të mbajnë maska në pikat e pushimit në vend 

dhe në çdo pikë ku mund të jenë në kontakt me njerëzit e tjerë, që ata të mbajnë në automjetet e 

tyre numrin e duhur të maskave, dezinfektuesve, furnizimeve ushqimore të mjaftueshme; dhe ato 

do të komunikohen nga njësitë e Ministrisë së Punëve të Brendshme që, nëse gjykohet e 

domosdoshme, vendet e pushimit mund të përcaktohen nga Shteti dhe se ata mund të udhëtojnë 

me përcjellje / eskorte. 

a) Nëse drejtuesit e mjeteve janë shtetas turq; Pasi të ekzaminohen nga njësitë e Ministrisë së 

Shëndetësisë dhe të nënshkruajnë vetdeklarimin duke treguar se ata kanë kryer një karantinë 

shtëpiake 14-ditore në vendbanimin e tyre, ata do të lejohen të hyjnë në vendin tonë, vendbanimi 

i tyre dhe informacioni i identifikimit do t'u njoftohet Drejtorive të Shëndetësisë të provincës ku 

do të vendosen për të siguruar kontrollet e nevojshme. 

b) Nëse drejtuesit e mjeteve janë të huaj: Do të sigurohet që operacionet e transportit do të 

kryhen duke ndryshuar shofer në zonat e izoluara dhe / ose shkëmbim rimorkio / ngarkese, dhe 

nëse kjo nuk është e mundur, ata do të lejohen të hyjnë në vend vetem pasi të presin periudhën e 

karantinës 14-ditore. 

c) Rrugët e vozitjeve të huaj, të cilët do t’i lënë ngarkesë vendit tonë dhe kohëzgjatjet maksimale, 

do të përcaktohen nga autoritetet doganore duke marrë parasysh kushtet e rrugës, kushtet e motit, 

intensitetin e punës së administratës doganore, etj., dhe shëndetin dhe sigurinë, si dhe masat e 

nevojshme do të merren nga Guvernatorët / prefekturat përkatëse në rrugët e pushimit të 

automjeteve. Do të merret një vetdeklarim nga drejtuesit e përmendur të huaj nga njësitë e 

Ministrisë së Punëve të Brendshme, duke deklaruar se nuk do të ndalen, të presin përveç situatave 

të detyrueshme dhe me këtë vetdeklarim, shoferi do të informohet për detyrimet e tij dhe se ai do 

të ndëshkohet në përputhje me Ligjin e Shëndetit Publik në Turqi nëse këto detyrime nuk janë 

përmbushur. 

d) Nëse shkëmbimi i shoferit ose shkëmbimi i rimorkios / ngarkesës nuk është i mundur, hyrjet e 

automjeteve / shoferëve të huaj që mbajnë ilaçe, furnizime mjekësore dhe ushqim që janë urgjente 

për vendin tonë mund të lejohen pa pritur një periudhë karantine 14-ditore me kushtin që janë bërë 

ekzaminimet / kontrollet e nevojshme shëndetësore dhe janë marrë masat e nevojshme mbrojtëse. 



e) Shoferët që kanë nënshtetësi Bullgare, Azerbajxhan, dhe Gjeorgji do të jenë në gjendje të hyjnë 

në vendin tonë pa pritur një periudhë karantine 14-ditore pasi të bëhet ekzaminimi i nevojshëm 

mjekësor në zona të izoluara që do të përcaktohen dhe automjetet e tyre të dezinfektohen. Në 

kuadër të kësaj pike dhe pikave përkatëse të seksionit A të kësaj qarkore do të zbatohen për 

drejtuesit që do të lënë një ngarkesë në vendin tonë; dhe pika 4 do të zbatohet në përputhje me 

rrugët ku do të shkojnë. 

 

 

C. Drejtuesit që do të dalin nga Turqia 

 

1 Nëse përcaktohet se shoferet turq nuk e kanë përfunduar kohëzgjatjen e karantinës në shtëpi, në 

përputhje me seksionin B, pika 3 dhe paragrafin (a) të kësaj Qarkoreje, nuk do të lejohen të dalin. 

2. Kur drejtuesit turq arrijnë në portën e daljes, atyre do t'u kërkohet të mbajnë maska, materiale 

dezinfektuese, artikuj ushqimor të mjaftueshëm, dhe shoferët do të paralajmërohen të komunikojnë 

pa kontaktuar askënd, duke ruajtur distancën sociale në vendet e tyre të mbërritjes dhe përgjatë 

rrugës dhe për tu kthyer pa humbur kohë pas shkarkimit të ngarkesave të tyre. 

3 Në daljet e shoferëve të huaj, do të kontrollohet nëse ata kanë respektuar rregullat e specifikuara 

në Qarkore, nëse përcaktohet se rregullat nuk janë respektuar, do të ndërmarrin veprime penale 

nga njësitë përkatëse të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe ri-hyrja e tyre në vend do të 

ndalohet. 

 

 

D. Rregullat që do të aplikohen tek anijet krocierë 

 

1. Vetëm transporti me rimorkio / kontejner do të kryhet brenda fushëveprimit të transportit me 

krociere dhe nuk do të lejohet transporti/dalja e pasagjereve dhe automjeteve. Në rast se një shofer 

do të merret për çështjet e detyrueshme që konsiderohen të përshtatshme nga Mbikëqyrësi i 

Administrimit të Portit Civil, shoferet do të informohen nga Mbikëqyrësi i Administrimit të Portit 

civil se të gjitha rregullat e specifikuara në këtë Qarkor do të zbatohen për ta, si dhe gjatë hyrjes 

dhe daljes në vend. 

2. Kërkesa që mund të kenë drejtuesit, të cilëve u lejohet të hyjnë në anije, sipas pikes 1, duke 

mbajtur izolimin shoqëror me ekuipazhin e anijeve dhe pasagjerët, do t'i komunikohen kapitenit të 

anijes dhe personave të tjerë përkatës nga Drejtoria Portuale. 

3. Kamionët, posaçërisht kabina e shoferit, që vijnë në vendin tonë me krociere, do të 

dezinfektohen para se t'i dorëzohen shoferëve të tyre. 

 

 

 

 


